
 

 

 עובדי מדינה -טיפול בתביעות רכב רכוש 

 מבוטח/ת יקר/ה,

 ובמהירות ביעילות לרכבך שנגרם נזק אירוע על הודעה לשלוח באפשרותך

 :התביעות נציגי לטיפול תועבר פנייתך li.ocmgadgim מגדל באתר

 

לשירותך, מוקד שירות תביעות לעובדי מדינה זמין למתן שירותים הנוגעים 

gלתביעות 

 

 VIPמגדל מעמידה לרשותך, עובד המדינה גם נקודות שירות מיוחדות במסלול 

לטיפול בתביעות הרכב שלךg נקודות השירות פזורות במוסכי הרשת של ד"ר 

gפח ושל מוסכי שגריר בכל רחבי הארץ 

 שירות לטיפול בתביעה שלך הכולל בכל נקודת שירות עומד לרשותך מסלול

 בין השאר:

 פתיחת תביעה בחברת הביטוח •

 קבלת רכב חליפי לתקופת התיקון "מפתח תמורת מפתח" •

 טיפול בתביעות צד ג'שירות  •

  רבמסגרת ההסד השתתפות עצמיתתשלום  •

   מגדל באתר  Online נזק אירוע על הודעה

 למעבר לאתר לחץ

 עובדי מדינה VIPמוקד תביעות 

 *3154טלפון: 

 076-8869160פקס: 

 medinatviotmoked@migdal.co.ilדואר אלקטרוני: 

 -כתובת הדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ, מחלקת תביעות עובדי מדינה 

 4951106, מיקוד 4254, ת.ד. 9, קומה 2רחוב היצירה 

https://sites.migdal.co.il/Claimscar
https://sites.migdal.co.il/Claimscar


 

 

 להלן פירוט רשימת נקודות השירות פח וצבע ושגריר:

קוד 

 מוסך

סוג  שם המוסך

 המוסך

מורשה  פקס טלפון כתובת

לדגמי רכב 

 מסוג:

, תל אביב 16רח' הנגב  כללי פח וצבע בע״מ ד"ר 355

66186 

 כללי 03-6878833 03-6878811

 כללי 03-6128905 03-6128303 ,תל אביב 3רח' המקצוע  כללי מוסך שגריר תל אביב 920

, קרית אריה, 35העמל  כללי פח וצבע בע״מ ד"ר 356

gדg3438פתח תקווה ת 

 49513מיקוד 

 כללי 03-6338354 03-9224822

, אgת  8רח' יד חרוצים  כללי שגריר נתניה 925

 פולג

 כללי 09-7496575 073-2288287

, אזה״ת 6רח' התעשיה  כללי פח וצבע בע״מ ד"ר 357

 43655רעננה 

 כללי 09-7405817 09-7412124

, 2442, תgדg 6רח' היצירה  כללי שגריר מערכות רכב רעננה 366

 אזה״ת רעננה

 כללי 09-7446815 09-7446814

 כללי 03-5505045 03-5588428 , חולון26רח' השופטים  כללי שגריר מערכות רכב 365

 כללי 03-5595655 03-5566203 ,חולון6רח' האופן  כללי ד"ר פח וצבע חולון 946

, רחובות  7רח' יצירה  מורשה ד"ר פח וצבע בע״מ 354

76380 

 סקודה 08-9999205 08-9999200

, אזה״ת 31רח' הפלדה  כללי שגריר מערכות 367

 צפוני, אשדוד

 כללי 08-8563591 08-8563343

 כללי 08-6868880 08-6868881 , אשדוד34רח' הקדמה  כללי וצבעד"ר פח  958

 כללי 04-8109110 04-8109111 , חיפה 45רח' המוסכים  כללי ד״ר פח וצבע חיפה 926

, תלפיות, 5התעשייה  כללי ד״ר פח וצבע ירושלים 391

 ירושלים

02-6732272 02-6726226  

תלפיות,  ,8מעשה חושב  כללי שגריר מערכות ירושלים 388

 ירושלים

073-2288242 03-5582123  

, אזה"ת  3יוחנן הסנדלר  כללי שגריר חיפה 906

 חיפהצ'ק פוסט 

073-2288241 04-6963892  

 


